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Chcesz poznać ceny? Skontaktuj się – przygotujemy 
dla Ciebie specjalną ofertę 

 

  
 

 

(12) 364-16-95     

885 222 000                                           

 

 

m.czerwinski@laboratoria.net                    

 
 

 

 

 

Oferta reklamy 

na portalu Laboratoria.net 
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PROMOCJA FIRM I LABORATORIÓW 

 
 

Portal Laboratoria.net to pierwszy i największy tego typu branżowy portal w Polsce. Już od 

roku 2004 serwis zajmuje się szeroko pojętymi zagadnieniami laboratoryjnymi. Skierowany 

jest do osób zawodowo związanych z branżą laboratoryjną, jak i wszystkich poszukujących 

informacji w tym zakresie (nauka, technologie, innowacje.). Specyfika publikacji w Internecie 

pozwala na codzienną, stałą aktualizację i rozbudowę serwisu oraz poszerzanie bazy 

artykułów i katalogu firm. Laboratoria.net notuje wejścia ok. 112 000 użytkowników 

miesięcznie (dziennie ponad 3500 unikalnych wejść). Współpracujemy z Wiedza i Życie, 

Granty na Badania czy Polską Agencją Nauk. 

 

Treść serwisu przygotowywana jest w ścisłej współpracy ze specjalistami z branży 

laboratoryjnej - producentami, dystrybutorami oraz ekspertami naukowymi, zajmującymi się 

na co dzień zagadnieniami dotyczącymi nauki, techniki a także diagnostyki i medycyny 

laboratoryjnej.  

Tematyka podejmowana przez serwis to: 

• najnowsze odkrycia i wiadomości ze świata nauk przyrodniczych, 

• fachowe artykuły i ciekawostki (mikrobiologia, chemia, fizyka…), 

• opisy najnowszych technologii wykorzystywanych w pracy w różnych laboratoriach, 

• porady związane z projektowaniem laboratoriów oraz najnowszymi urządzeniami 

i sprzętem. 

Dużą popularnością cieszą się również: 

• Katalog Firm i Laboratoriów – największy w polskim Internecie zbiór firm, produktów 

i usług. 

• Baza wiedzy. 

• Forum i porady eksperta. 

• Biznes laboratoryjny – najświeższe dane z rynku (inwestycje, zmiany prawne). 

• Szkolenia – akredytacja, certyfikacja, walidacja, badanie biegłości. 

 

Zapraszamy do zapoznania się z szczegółową 
ofertą 
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1. Pakiet reklamowy/ Wpis do Katalogu Firm i Laboratoriów 

 

Wpis do Katalogu Firm i Laboratoriów Pakiet BASIC 
Pakiet 

MEDIUM 

Pakiet 

PREMIUM 

Dane teleadresowe firmy  z logo + + + 

Link do strony i podstron www 1 5 
Dowolna 

ilość 

Długość wpisu 
max. 2000 

znaków 

max. 4000 

znaków 

max. 8000 

znaków 

Liczba kategorii w których umieszczana jest prezentacja 2 4 8 

Liczba zdjęć/ grafik 3 6 12 

Dodatkowe usługi Pakiet BASIC 
Pakiet 

MEDIUM 
Pakiet 

PREMIUM 

Mailing  1 3 4 

Banner główny - Strona Główna (miesiąc emisji) 

Banner boczny – Strona Główna (miesiąc emisji) 

Banner dolny – Strona Główna (miesiąc edycji) 

- 

- 

1 

- 

1 

2 

1 

2 

3 

Liczba artykułów w wybranej zakładce* 1 3 6 

Liczba artykułów na głównym przewijaku 1 2 4 

Możliwość zamieszczenia informacji w działach: Szkolenia, 
Wydarzenia 

5 10 
Bez 

ograniczeń 

Ilość wprowadzonych załączników** - 3 
Bez 

ograniczeń 

Wpis do Katalogu Produktów i Usług [ilość wpisów] 6 10 14 
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 2.  E-m@iling 

Usługa obejmuje rozesłanie makiety graficzno - tekstowej do wszystkich 

Użytkowników portalu Laboratoria.net  - ponad 17 000 odbiorców 

3. Bannery  (emisja na stronie głównej i wszystkich podstronach)  

 

 

Wielkość                                                   
(baner dostarcza zamawiający, 

format bannera: jpg, flash, gif 

animowany lub stały) 

Główny   górny 
wielkość max szerokość 960px, 

wysokość dowolna 

Główny boczny  
wielkość max szerokość 360 

px, wysokość dowolna 

Główny dolny wielkość lewy: max szerokość 

570 px, wysokość dowolna 

4. Artykuł sponsorowany 

• I opcja - usługa obejmuje umieszczenie tekstu sponsorowanego lub ogłoszenia w 

wybranej zakładce. Promowanie artykułu na facebooku. 

• II opcja - usługa obejmuje umieszczenie tekstu sponsorowanego lub ogłoszenia na 

Stronie Głównej Portalu. Usługa obejmuje również umieszczenie „zajawki” w Polu 

Przewijania. Promowanie artykułu na facebooku. 
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5. Wpis do Działu Praca 

Dla osób poszukujących pracę korzystanie z bazy serwisu 

Laboratoria.net jest bezpłatne. Dla osób zamieszczających 

ogłoszenie o pracę usługa jest odpłatna. Usługa zawiera także 

promocję oferty w mediach społecznościowych: 

• okres określa klient 

 

7. Wpis do Działu Szkolenia – Konferencje – Wydarzenia 

 Informacja o szkoleniu/ konferencji widnieje na stronie od momentu zamieszczenia 

ogłoszenia do dnia szkolenia lub wydarzenia. Możliwy zakup pakietu ogłoszeń: 

 

 

 

 

 

 

 

8. Reklama video / Laboratoria TV 

Dla naszych klientów umożliwiamy także zapis video – prezentacji firm, 

wywiadów i innych materiałów. Na zamówienie realizujemy także kampanię 

reklamową - nasi specjaliści pomogą Państwu zarówno w przygotowaniach 

planu samego klipu jak i zajmą się jego realizacją. Ponadto na naszym portalu 

dysponujemy kanałem video Laboratoria TV – zintegrowanym z popularnym serwisem 

youtube przez co rozpowszechnianie materiałów nie będzie stanowiło żadnego problem.   

 

*UWAGA:  Wszystkie ceny w katalogu są cenami netto 

Ilość ogłoszeń 

1 

10 

25 

50 
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